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Експорт 

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, експорт олійних культур із початку 

2013/2014 маркетингового року, станом на 22 листопада, сягає близько 2,1 млн т. Найбільше з країни 

вивезли ріпак. З початку 2013/2014 МР його експорт склав 1,8 млн т. Сої ж продано за кордон 0,3 млн т. 

З першого вересня станом на зазначену дату поставки насіння соняшника склали 9,6 тис. т. 

 

Поточна ситуація 

Минулого тижня ціна на насіння 

соняшнику продовжила зростати. Причина 

— високий попит та утримання аграріями 

пропозиції якісного насіння. В середньому 

ціна пропозиції за минулий тиждень зросла на 

50-100 грн/т та варіювалася в межах 3250–

3600 грн/т в залежності від регіону, найвищі 

ціни озвучували переробники південного 

регіону. 

Ціни зовнішніх контрактів зросли відносно 

попереднього рівня, середня ціна на умовах 

FOB становила 470 дол./т. 

Враховуючи високу конкуренцію 

переробників на ринку сировини та факт 

утримання аграріями пропозиції закупівельна 

ціна насіння соняшника буде зростати. Але 

варто враховувати зниження зовнішніх цін на 

соняшникову олію (-15 доларів), яке буде 

тиснути на можливість збільшення 

закупівельних цін сировини. Тож, в 

подальшому у даному сегменті варто 

очікувати збільшення закупівельних цін 

насіння соняшника, але в більш стриманому 

темпі. 

Ринок соєвих бобів третій тиждень залишається стабільним. В основному минулого тижня переробні 

підприємства пропонували за сою 3800–4100 грн/т на умовах EXW. В деяких випадках переробники 

пропонували сою за 4000–4200 грн/т на умовах EXW. Експортоорієнтовані компанії закуповували сою 

за ціною 4000 грн/т на умовах СРТ-порт. Варто зазначити, що на ринок в більшості випадків потрапляє 

насіння низької якості, а саме з підвищеною вологістю та низьким протеїном. Якісне насіння аграрії 

намагаються утримувати, очікуючи зростання ціни до більш високого рівня. 

Середня ціна експортних контрактів відносно попереднього тижня залишалась незмінною - 460 дол./т 

(DAF).  

Враховуючи підвищення світових цін на олію та високий рівень попиту на світовому ринку 

закупівельні ціни якісного олієнасіння будуть утримуватися на високому рівні. 


